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 056-والنور الھدى سلسلة

 

 - : الشريط محتويات

 ) 00:00:01. (  هللا رحمه حنيفة أبي ا"مام استتابة على الشيخ ك�م - 1

 ) 00:05:42(  والكفر؟ ا"س�م بين الفاصل الحد ما - 2

 ) 00:21:05(  سلول؟ بن أبي بن هللا عبد على وسلم عليه هللا صلى الرسول صلى ھل - 3

 على روايته؟والك�م تقبل جماعته عن روى إذا وھل ؟ بخارجي ليس أنه على يدل حطان بن عمران عن البخاري رواية ھل - 4
 ) 00:21:42. (  المبتدع رواية

 ) 00:24:45(  المنام؟ في وجل عز هللا يرى ھل - 5

 ) 00:27:11(  ؟ ركن مزدلفة في الفجر ص�ة ھل - 6

 ) 00:28:37. (  العصرين على حافظ حديث على الك�م - 7
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

 

 سبيل ال,  منه واستتيب اهللا رمحه حنيفة أبو به كفر الذي الكفر نوعية لنا حتددوا أن تستطيعون هل ... : الشيخ

,  القرآن يف املعتزلة رأي ىعل وهو أشهر ستة رمبا شهورا قضى أنه يوسف أيب تلميذه عن رووه ما إال ذلك إىل هلم

 صحيحة تكون يوسف أيب تلميذه طريق من يعين الرواية هذه تكون أن ميكن بتحفظ اآلن أقول وأنا املمكن فمن

 من صفة هو وجل عز اهللا كالم كون يف الشك وهو الوسواس هذا,  حنيفة بأيب أمل الذي الظرف هذا ففي, 

 الذي النفسي الكالم واملاتردية األشاعرة عليه كما وليس سنةال أهل عليه كما وبصوت حبرف وأنه,  صفاته

 أن استطاعوا الزمان ذلك يف السنة وأهل احلديث أهل شوكة لقوة الوقت هذا يف وميكن,  النفسي الكالم يسموه

 ونتك ملا منه فيستتاب كفر هذا أن املاتريدي مثل خملوق اهللا كالم يقول الذي أن على وحيكوا ويكلموه به يأتوا

 الصحيح باملعىن أطلق أو هنا أمجل الذي الكفر هذا يكون أن ممكن,  هذا على أصر إذا يقتل ال وأن ... الدولة



 جهة من واألشاعرة واملاتردية املعتزلة وبني جهة من السنة أهل بني اخلالف وقع الذي هذا من نوعا يكون أن

 هذا هو ما لكن,  حنيفة أيب على يأخذ يعين,  اشيئ منها نأخذ شك بال الرواية هذه مثل حنن ولذلك,  أخرى

 حنن ؟.  هذا يف واضح جوايب أظن,  مفسرة غري ألا املة الكلمة هذه من نأخذه أن نستطيع ال ؟.  الشيء

 أنه معروف أنه فيكفي,  الفقه يف احلديث أهل من ليس هو أنه أراه ألين,  حنيفة أيب عن ندافع ال احلال بطبيعة

,  الفقه يف وفضله قدره نعرف ال وأن الرجل على أحتامل أن أريد ال أنا الوقت نفس يف لكن,  لرأيا أهل إمام

 ولو الرواية يف نطعن,  فيه طعن فيها تروى رواية وأي له ونتحمس له نتعصب أن على حيملنا ال أيضا هذا لكن

 يف حنن لكن,  ومثاله غدة أبو,  مانالز  هذا يف احلنفية متعصبة يفعل كما آخره إىل وأمحد ومسلم البخاري كان

 للتقوى أقرب هو اعدلوا تعدلوا أال على قول شنئان يجرمنكم وال(( :  وجل عز اهللا قول نتبع أن حناول الواقع

 بني أشعت الذي أنا,  اإلسالم يف فخر وال أفاخر أن يل كان إن الذي وأنا حنيفة أليب أتعصب ال مثال فأنا ))

 ما أنا طبعا,  منه غفلة يف كان اإلسالمي العامل,  احلديث يف ضعيف حنيفة أبو أنه تعصبنيامل قيامة وقامة الناس

,  األعظم اإلمام حنيفة بأيب يتعلق فيما خاصة,  املكتوب هذا يقرأ من لكن,  مكتوب,  عندي من شيء جبت

 فهو,  احلديث رواية يف حنيفة أيب لإلمام بالنسبة احلديث علماء موقف أشهر من أول اهللا بفضل كنت فأنا

 هي وإمنا,  ودين ووعي وفكر بعقل ينقدون ال ألم ؟.  ملاذا, املتعصبني قيامة فقامت,  احلديث يف ضعيف

.  التكفري سبب هو ما,  نكفر أن جيوز ما لكن,  حنيفة أيب يف طعن فيها شك ال اجلملة فهذه,  جاهلية عصبية

 يف تيمية ابن رأسهم وعلى,  جهة من احلديث علماء بني املشتد يف اخلالف أنه علما, وين من التكفري سبب ؟

 ممن,  كافر فالن يقولون ال أنفسهم احلديث علماء,  أخرى جهة من وغريهم واألشاعرة املعتزلة وبني عصره

 اخلوارج بعض عن ويروي املعتزلة بعض عن يروي البخاري اإلمام يوجد ولذلك,  السنة طريق عن حاد أنه يعرفون

 ملا,  كفارا السنة خط عن العقيدة يف احنرافهم بسبب هؤالء كانوا فلو,  حبديثهم حيتج احلديث,  ذلك نوحن

 مما التحذير يعنون إمنا, كفر فالن أو كفر الفالين الشيء يقال حينما,  وافقوهم وال األحاديث هذه هلم روى

   ؟.  غريه طيب.  ذلك من حاشاهم,  دينه عن مرتد بانه عليه احلكم يعنون وال,  فيه وقع

  

  ؟.  نعم : الشيخ

  ؟.  والكفر اإلسالم بني الفاصل احلد ما : السائل

 هو ما أنكر من,  كافر فهو بالضرورة الدي من معلوم هو ما اإلسالم من أنكر من الفاصل احلد أي : الشيخ

.  ملاذا ؟.  واضح,  إلسالميا اتمع يف تطبق إمنا اجلملة هذه ذلك ومع,  كافر فهو بالضرورة الدين من معلوم



  . متنشط يعين شايفك,  تفضل معليش ؟

  ... : السائل

 بالضرورة الدين من املعلوم احلكم يكون يعين ؟.  يعين ماذا بالضرورة الدين من املعلوم حال كل على : الشيخ

 هذا كون معرفة يف يشرتكون كلهم,  وأميهم قارئهم بني وجاهلهم عاملهم بني فرق ال,  املسلمني بني شائعا

 ال أقول أنا ؟.  اخلمر حترمي جيهل مسلما تتصورون هل مثال,  مثاال نضرب,  حرام هو أو فرض مثال هو الشيء

.  الدخان حترمي جيهل مسلما تتصورون هل,  تتصور ال حيث من نقول ال قد لكن,  أتصور سأقول لكين, أتصور

,  نكفره ما اخلمر استحل واحد فإذا,  حرام الدخان أن مونيعل ال الناس أكثر,  نعم فتقولون ستسارعون هو ؟

 و طيب شراب وهذا,  حالل اخلمر ال:  قال,  اخلمر استحل واحد لو لكن,  نكفره ما الدخان استحل عفوا

 يكفر هذا أقول, بالضرورة الدين من املعلوم من أنكر أنه وهي,  السابقة لكلميت نرجع,  نكفره هذا,  آخره وإىل

,  إسالمي جو يف عايش يكون أن بالضرورة الدين من معلوم هو ما أنكر من تكفري شرط ألنه,  يكفر ال اوأحيان

 بالضرورة الدين من معلومة إا نقول اليت األمور ذه األقل على,  العلم برائجة حيبق اجلو هذا,  إسالمي جو يف

 اإلسالم يف دخوهلم مبجرد تتصورون هل لكن,  أفواجا اإلسالم يف دخلوا زجني أمريكي جمتمع اآلن نتصور, 

 أهل مع يعيشوا حىت طويل زمن بدهم هؤالء,  ال طبعا ؟.  آخره إىل و و واحملرم واحلالل احلرام عرفوا أم أفواجا

 زي يتزي أنه حبيث,  أفواجا اهللا دين يف دخلوا الذين األقوام أولئك صدور إىل هؤالء من معلومام وتنتقل العلم

 بلد أي يف أسلم رجل نتصور أن حنن ممكن هل,  جديدا اإلسالم يف دخلوا الذين األقوام هلؤالء النسبةب جديد

 حمرم اخلمر أن يعرف ما لسه لكن,  ورسوله باهللا وآمن قلبه يف اإلميان فدخل,  القرآن ... قرأ,  اإلسالم بالد من

 من العكس على,  شيء يف ما وتقول مخر تشرب عم ألنك كفرت أنت نريد فنحن,  هذا فهم ما,  القرآن يف

 من فحينئذ,  الصحيح العلم فيه يشع اإلسالمي اتمع وهذا,  إسالمي جمتمع يف عايش املسلم يكون ملا ذلك

 جده عن واألب أبيه عن الولد يتوارثه,  بالضرورة الدين من معلوم شيئا أنكر اتمع هذا من هؤالء من فردا أنكر

 تتشبع مل اليت األخرى اتمعات ذلك وخبالف,  بالضرورة الدين من معلوما أنكر ألنه يكفر حينئذ,  وهكذا

  . باإلسالم

 يشهدون الذين املسلمني من كثريا أن األسف مع تعلمون أنتم,  اإلسالم بالد يف مثال لكم أضرب اآلن وأنا

 ما,  بعد التوحيد فهموا ما لكنهم,  رهآخ إىل و و ويصومون ويصلون اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال أن على

,  سواه مبا يكفر أن يستلزم حقا به ويؤمن املسلم يفهمه حينما التوحيد أن عرفوا ما,  وسلبيا إجيابيا التوحيد فهموا

,  القبور حول يطوفون اليوم املسلمني من كثريا فنجد,  وجل عز اهللا سوى مبا يكفر وأن اهللا إال إله أال يشهد أن



 هذا,  ملرضاهم منهم الشفاء ويطلبون ويستشفون,  وجل عز اهللا دون من ا ويستغيثون,  النذور هلا ونوينذر 

 ويسموا كلها الضالالت هذه يتأولون العلماء كبار فتجد,  مصر خاصة اإلسالمية البلدان من كثري يف معروف

 اللي هؤالء فالعامي,  بعينه الشرك وهي,  آخره وإىل اهللا إىل وتقرب,  اهللا إىل توسال يسموا,  امسها بغري

 اهللا الذي الشرك هو هذا بأن ينبؤهم من عندهم وليس األعمال هذه هلم يربرون الشيوخ كبار جمتمع يف عايشني

 من اتخذوا والذين(( : قالوا الذين املشركني أولئك,  أجله من املشركني وحارب وسلم عليه اهللا صلى حممدا بعث

 املشركني كالم يعيدون اليوم املسلمني من كثري أصبح )) زلفى اهللا إلى ليقربونا إال نعبدهم ما أولياء دونه

 أن, الزمان ذاك يف واملشركني اليوم املسلمني جهلة بني الفرق,  اهللا عند به نتقرب حنن أنت أخي يا ليه,  األولني

 دعائهم من يفعلونه ما أن يعرفوا كانوا املشركني,  ديانة مش طبيعة العرب فضل من شيء على ... هم املشركني

 اآلية يف عنهم وجل عز اهللا حكى كما,  ا يعرتفون حقيقة,  هذا يعرفون,  وجل عز اهللا لغري عبادة أنه األصنام

 دون من تعبدوم ملاذا:  هلم قيل إذا,  القرآن بالغة من وهذا ... )) أولياء دونه من اتخذوا الذين(( :  السابقة

 شيخ اآلن امسك )) زلفى اهللا إلى ليقربونا إال((  نعبدهم ما,  لذام )) نعبدهم ما(( :  قالوا ؟.  وجل عز اهللا

 بصرية عن كفروا مث األولون فهمها كما العربية اللغة فهم عاد ما ألنه اآلية قرأ ولو نعبدهم ما حنن يقول األزهر

 الذين اليوم املسلمون أما )) أنفسهم واستيقنتها هاب وجحدوا(( :  أمثاهلم يف تعاىل اهللا قال ولذلك علم عن

 وما إنكم(( :  القرآن يف تعاىل قال كما,  هلم تبني اليت العالية األصوات جيدون وال البالد هذه يف يعيشون

 وشركهم وأفعاهلم أقواهلم هلم يتأول من جيدون من )) واردون لها أنتم جهنم حصب اهللا دون من تعبدون

 فهم,  عليهم تقم مل اهللا حجة ألن نكفرهم أن نرى ال لكن,  الكفر يف يقعون أم نقول حنن ءهؤال,  وضالهلم

 كان,  وسنة كتابا منحطا الدين كان وقت يف ؟.  وقت أي يف لكن,  بالضرورة الدين من معلوما شيئا أنكروا

 تبارك اهللا لغري وصرفوها ههاوج على العبادة وأضاعوا العلم أضاعوا خلف بعدهم من خلف مث الناس بني منتشرا

 الدين من معلوم هو ما أنكر من أن هو الفرق,  إطالقها على وليست تقال اليت اجلملة أوضحت لعلي,  وتعاىل

 إىل ويهدى يرشد ولكنه يكفر ال فهذا والعلماء الفقهاء مبعرفتها خيتص األشياء أنكر إن أما,  الكفر فهو بالضرورة

   ؟.  تفضل,  الصواب

  ؟.  أصال فيه اجلواب هذا مثل يدخل فيه الذي لإلسالم املانع اجلامع التعريف نريد : لالسائ

  . يكفر مباذا يسأل عم هم,  غري اإلسالم أخي يا : الشيخ

 املسألة أو اجلواب هذا معه ينتقض أال يعين عرفناه إذا اإلسالم أصل أن قصدي يعين, النقض حيث من : السائل

  ؟.  األخرى



 حممدا وأن اهللا إال إله أال تشهد أن,  يعين بالنقل معروف اإلسالم يعين, سؤالك توضيح إىل حيتاج نميك : الشيخ

 للرسول والشهادة,  تعلم ما تستلزم بالوحدانية هللا والشهادة,  آخره إىل الزكاة وتأيت الصالة تقيم وأن اهللا رسول

   ؟.  السؤال وضح فإذا,  تعلم كما تستلزم كما السالم عليه

,  وكذا الزكاة وإيتاء اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله أال تشهد أن هذا عرفنا حنن ملا اآلن يعين أستاذي : لسائلا

 ال فهذا,  اإلسالم دائرة يف يبقى هو بالتايل,  يكفر ال عندنا الصالة ترك من ألنه,  مانعا جامعا يكون ال قد هذا

  ؟.  كافرا يكون ال تركه إذا أنه مبعىن اإلسالم أصل من يسل يعين,  شيئا أدخل ألنه جامعا تعريفا يعد

  ؟.  العقيدة حيث من أنه تقول أن تريد كأنك يعين : الشيخ

 ومدخلة اإلسالم هلذا متتمة هي األخرى األعمال وبالتايل فقط االعتقاد هو قلنا إذا اإلسالم هل يعين : السائل

  ؟.  مثال اإلميان يف لصاحبه

 يعيش شخص أي حىت بالقلب املتعلق الشيء هو واإلميان الظاهر الشيء هو اإلسالم أنت تعرف أخي : الشيخ

 مث,  اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله أال يشهد أن جيب املسلمني حقوق له يكون أن أراد فإذا مسلمة دوله يف

 كما باطنا ويكفر هراظا هذا يسلم قد لكن,  املعروف التفصيل حسب على بعضا أو كال اإلسالم أحكام يلتزم

 باإلميان عالقة هلا فالقضية وإميان كفر قضية كان إذا املوضوع فإذا,  شيئا يفيد ال هذا فإسالمه املنافقني شأن هو

,  يصوم قد يصلي قد لكن,  كافر فهو اإلسالم من هو ما بقلبه أنكر من فلذلك,  باإلسالم عالقة هلا وليس

 يف معروفة تفاصيل فيه باب فهنا شيئا أنكر أنه لنا يبدو حينما لكن,  مسلم فهو الظاهر حيث من نقول فنحن

, الكفر به يستحق الذي الشيء هذا أنكر الذي اإلنسان ذا يؤتى إسالمي حكم فيه كان إذا,  العلم كتب

 ينجي الذي هو القليب اإلميان هذا,  قليب وإميان ظاهري إسالم:  شيئني هنا فإذا,  قتل وإال تاب فإن فيستتاب

 اخللد عذاب من ينجي ما لكن,  فقط الدنيا يف هنا السيف من فينجي الظاهري اإلسالم أما,  وجل عز اهللا عند

 هذه,  جامع كلمة حول تدندن أنت حال كل على,  إسالمه ويظهر كفره يكتم كان أنه مادام,  اآلخرة يف

  . سؤاله نييب واحد كل ألن,  نقطة أي حول عنها تسأل أنت اليت جامع الكلمة

 هذا نقول يعين,  له األخرى الشرعية الدالئل مع ينتقض ال اللفظ وهذا ... اإلسالم لفظ يعين, صحيح : السائل

 يقولون اإلسالم يعرفوا أن يريدون عندما فهم,  ذلك شابه وما واإلميان الكفر مسألة نقاش أجواء يف متأثر ألنه

 نقض أي اإلسالم هو يعين هكذا هلم فنقول ؛ احملرمات مجيع عن هاءواالنت الفرائض جبميع اإلتيان:  هو اإلسالم

 يعين السؤال هذا هل ؟.  منه خيرج نقض أي اإلسالم تعريف,  اإلسالم كلمة يعين بدي فأنا,  اإلسالم من خيرج

  ؟ ... أم دقيق هيك



  . واضح اآلن السؤال ال : الشيخ

  . واضح : السائل

  . أي : الشيخ

  . طيب : السائل

  . السابق نفسه اجلواب بريجع لكن : يخالش

  . الشيء نفس : السائل

  شيء عندنا ما : الشيخ

  ... الظاهرة لألعمال لفظ اإلسالم ألن,  اإلميان لفظ يعين ال هذا فقط أيضا اإلسالم أنه : السائل

 من معلوم هو ما بقلبه أنكر من,  السابق اجلواب لنفس السؤال يرجع ... لنفس اجلواب يرجع يعين : الشيخ

,  آخره إىل ما زكا ما واحد حج ما واحد أما,  اإلسالم عن اخلروج هو هذا,  الكفر هو فهذا بالضرورة الدين

,  يفسق لكنه يكفر فال ؟ ذلك يقر,  نعم أي,  اهللا من موحى كشرع الفرائض ذه يؤمن هل عقيدته فنشوف

  . للسيف يعرض وقد,  يقتل وقد

  . صحيح : السائل

 من تعلم كما فأنت,  باإلسالم حكم فيه يكون ملا ؟.  مىت العرض هذا لكن,  معلوم هو ماك : الشيخ

 الكفر هو امللة من خيرج الذي,  اعتقادي وكفر عملي كفر:  كفران الكفر أن,  جدا جدا العديدة حماضراتنا

  . االعتقادي

  . شك ال نعم أي : السائل

 هذا كان مهما,  كفر فقد بقلبه منها شيئا أنكر فإذا يةشرع أحكام هو الذي اإلسالم هذا فإذن : الشيخ

  . اإلسالم من هذا أنه يعلم يكون أن يشرتط بس, الشيء

  . نعم : السائل

 على وأنا,  عندي حرام هو ما الدخان أنا قال واحد إذا,  بالضرورة الدين من املعلوم نشرتط فلذلك : الشيخ

 حالل اخلمر أن قال لو ما بعكس,  اهللا حرم ما يستحل وأنه كافر هأن أقول أقدر ما لكن,  حرام أنه عندي يقني

  . لتكفريه جمال عندي يف فهنا,  حرام هي ما

  . صح : السائل

,  وبالقلب باجلنان يتعلق ألنه إميان هو إسالم هو ما هو إسالم وتسميه حوله تدندن عم أنت اللي فإذا : الشيخ



 الناس يراؤون واحلقيقة يصلون يعين,  قبل من كانوا كما املسلم غري علهايف قد اليت باألعمال يتعلق اإلسالم ألنه

 أشهد قال لو اهللا وبني بينه.  بس,  القلب يف وقر بشيء إال يكون ال امللة عن اخلروج هو الذي الكفر, بصالم

 اهللا عند لكن ويضللهم الناس يغرر أن استطاع فهو كاذب أنه يعلم ربنا لكن اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله أال

  .  النار من األسفل الدرك يف هو

  ... تتمة معليش أستاذي : السائل

  .  هلم هذا وقتهم يعين,  اجلماعة خلي يل امسح ال : الشيخ

  

  ... : السائل

  . نعم : الشيخ

  ؟.  سلول بن أيب بن اهللا عبد املنافقني رأس على وسلم عليه اهللا صلى الرسول صلى هل : السائل

  ؟.  املنافقني رأس على صلى هل : شيخال

  ؟.  سلول بن أيب بن اهللا عبد : السائل

 الصالة عن النهي ... اآلية نزلت حىت عنه اهللا رضي عمر ابن وبني بينه معروفة والقصة,  صلى نعم : الشيخ

  . املنافقني على

   ... رجح األدلة ذكر ما دبع من يعين,  الصالة عدم يرجح اآلثار مشكل يف الطحاوي أنه أعتقد : السائل

  

  ؟ خارجيا ليس أنه يعين هل حطان بن عمران عن البخاري رواية هل : السائل

  . معروف خارجي فهو,  عنهم رووا ألم يكفرون ال هؤالء أن لك قلت ولذلك ... يعين ال,  ال : الشيخ

  ؟.  صحيحا يبقى أم احلديث يرد هل مجاعته عن عمران رواية طيب : السائل

  ... مثله ثقات مجاعته كان إذا : شيخال

  ؟.  احلديث يضعف,  مذهبه عن احلديث هذا,  املذهب عن يعين,  اخلوارج يعين مجاعته فضل عن : السائل

  ؟.  السالم عليه الرسول عن حديثا آخر خارجي طريق من يروي تقول يعين : الشيخ

  . مذهبه ينصر حديثا : الطالب

  ؟.  غريه عن حديثا أو الرسول عن احديث حيكي أنه معليش : الشيخ

  . وسالم عليه اهللا صلى الرسول عن ال : السائل



  ؟.  ملذهبه تأييد احلديث هذا ويف طيب : الشيخ

  . نعم : السائل

,  يعين خيالية صور اآلن حتكي عم أنت أظن ؟.  املذهب به يتأيد ال معىن يعين احلديث هذا يقبل وال : الشيخ

 ليس رواه ما كان إذا منها.  أقوال ؟. ال أم روايته تؤخذ هل املبتدع الراوي أن للعلماء الأقو  املصطلح يف معروف

 فروايته,  ملذهبه تأييد فيها روايته كانت إذا أما,  مقبولة روايته فهو,  ثقة احلال بطبيعة وكان ملذهبه تأييد فيه

 مادام قول هناك لكن,  املصطلح يف يعين األشهر وهو الثاين القول هذا,  ملذهبه تأييد من فيها ملا تقبل ال حينئذ

 مث, مسلم أنه إسالمه أثبتنا شيء كل قبل راو عدالة نثبت حينما احلال وبطبيعة,  عدالته ثبتت الراوي هذا أن

 تكون روايته فيقول يأيت الثالث القول حينذاك, اهللا رسول على يكذب ال وأنه,  الرواية يف وثقته ضبطه أثبتنا

 تقوال تقوله وإمنا يسمعه مل شيئا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول على يكذب أن متنعانه وعدالته دينه نأل صحيحة

 حطان  بن عمران رواها رواية أعطونا,  شيء لنا جييب ما فرضيات ففرض ولذلك,  به اهللا أدين أنا الذي وهذا, 

 الرواية هذه أن لنا وقولوا,  وسلم عليه اهللا صلى الرسول إىل منه الصحيح بالسند مث إليه الصحيح بالسند هذا

  .  له وجود ال هذا,  اخلوارج وتؤيد اإلسالم دم

  

 وهل ؟.  وسلم عليه اهللا صلى للرسول ذلك حصل كما املنام يف ربه يرى أن ألحد ميكن هل استاذي : السائل

  ؟.  الباب هذا يف السالكني مدارج يف القيم ابن أودعه مبا يستأنس

 رآه ما منامه يف اهللا رأى فمن,  مثالية هي إمنا حقيقية ليست هي الرؤية دامت ما أخي اإلمكان قضية : الشيخ

 ولذلك,  حقيقتها على اهللا ذات ير فلم املنام يف رآه ما,  منهم حنن اهللا شاء إن,  القيامة يوم املؤمنون سرياه كما

 رأى هل لكن,  وغريه أمحد اإلمام عن هذا نقل وقد السيما اهللا يرى أن اإلنسان ممكن,  جدا واسع فالعقل

 ما,  عنه املعروفة القصة يف املنام يف ربه رأى حينما وسلم عليه اهللا صلى النيب إن نقول أن نستطيع حنن,  حقيقة

,  ميوت حىت ربه يرى لن أحدكم إن ) يموت حتى ربه يرى لن أحدكم إن( :  يقول وهو حقيقته على رآه

  . شيء ورائها من يرتتب وال,  سعة هافي فاملسألة ولذلك

  ؟.  فالن بالطبيب يتسمى أن جيوز فهل,  الطبيب اهللا أمساء من أستاذي : السائل

  . جيوز وصف لكن جيوز ما التسمية : الشيخ

  ؟.  الوصف : السائل

  . معلي زيد تقول كما,  جيوز ما الطبيب تسميه ابنك لكن,  طبيب زيد.  طبيب حممد تقول يعين : الشيخ



  ؟.  املؤمن : السائل

  . الطبيب كذلك,  جيوز فال علم اسم تسميه رحيم تقول ما لكن,  آخره إىل رحيم مؤمن : الشيخ

  ؟.  عليم : السائل

  . جيوز عليم,  جيوز ما العليم : الشيخ

  ؟.  جيوز ال واملؤمن جيوز مؤمن يعين : السائل

  ؟.  املؤمن:  طالب

,  للوصف ترجع حال كل على طيب,  املؤمن نفسه مسى اهللا ألن املؤمن,  ينيع القياس هذا على جيوز : الشيخ

  ؟.  نعم

  ؟.  ميكن الطبيب عبد : السائل

  . بالعبد إليه النسبة جازت به خصصته,  وجل عز اهللا طبيب مسيت إذا : الشيخ

  ؟.  ) الطبيب هو اهللا( : احلديث يف : السائل

  .  آه : الشيخ

  

 فما,  احلج أركان من ركن مزدلفة يف الفجر صالة أن العلم طلبة بعض ألسنة لىع اشتهر أستاذي : السائل

  ؟.  تقولون

 معنا هذه صالتنا صلى من( :  السالم عليه لقوله, والعمرة احلج مناسك رساله يف ذكرناه الذي هذا : الشيخ

 حديث هذا ) تفثه وتم حجه قضى فقد نهار أو ليل من ساعة عرفة على ذلك قبل وقف وكان جمع في

 فهو,  ار أو ليل من حلظة عرفة يف كالوقوف الفجر صالة مدركا  باملزدلفة الوقوف اعترب حيث وصحيح صريح

 ومل هناك الفجر وصلى بات فإذا,  واجب فهو مزدلفة يف البيات بني نفرق أن جيب,  البيات ليس لكن,  ركن

 وصلى بات ما لكن,  الفجر وصلى بات إذا,  مامتا احلج أدرك يكون غريهم أو كالنساء املعذورين من يكن

  .  واألطفال النساء من الضعفة إال احلديث هلذا حج له فليس ... والعكس, احلج أدرك الفجر

  

 الشمس طلوع قبل صالة, العصرين على حافظ( :  وسلم عليه اهللا صلى الرسول حديث أستاذي : السائل

 صالة الغروب قبل واملقصود, الفجر صالة الشمس طلوع قبل املقصود هل يسأل البعض ) غروبها قبل وصالة

 عنه سقط مجاعة يف والفجر العصر صاليت على حافظ من هذا من يفهم هل املقصود هذا كان فإذا, العصر



  ؟.  الصلوات باقي أداء وجوب

 ال الشيء ذكر,  عداه ما ينفي ال الشيء ذكر أن العربية اللغة أساليب من ألن, أعجمي فهم هذا ال : الشيخ

 ال غريه أن يعين ال لكن,  بذكره االهتمام يعين بالذكر الشيء ختصيص:  ثانية قاعدة, قاعدة هذه عداه ما ينفي

 واحدا أن احلديث هذا من يفهم األعجمي ) عرفة الحج( : السالم عليه قال احلج يف آنفا كنا مثال,  به يهتم

 الحج( : قال الرسول ألن احلج أدى عرفات يف وقف ار أو ليل من وقت أي ويف السنة أيام من يوم أي يف راح

,  عرفة فهو احلج أركان أهم يعين ) عرفة الحج(  يفهموا,  هيك بيفهمون ما العربية اللغة أهل لكن ) عرفة

 هاتني والسالم الصالة عليه خص اإلسالم يف ألمهيتهما العصرين على فحافظ,  عداه ما ينفي ال الشيء فذكر

 خلصوص يعود وإمنا لذاما الصالة فضيلة إىل يعود ال التخصيص سبب يكون أن وميكن,  بالذكر تنيالصال

 ال هو بينما, فيهما يتساهل أنه جتربة أو وحيا منه السالم عليه الرسول علم رمبا ما املخاطب,  ما املخاطب

 كنت لو كما, إليه بالنسبة بالذكر تنيالصال هاتني فخص, اخلمس الصلوات من الصالتني هاتني غري يف يتساهل

 حافظ أنت له فقلت, الفجر بصالة واهتمام عناية عنده ما أنه,  آخره إىل أو أو قريبا أو أخا أو لك صديقا تعلم

 ... عليه ما الصلوات بقية أن تفهمه راح أنت أنه يسمعك الذي أن يعين ال هذا, الفجر صالة على أخي يا

   ؟.  املثال هذا واضح

 فقال ذكر لكن,  احلديث واهللا أذكر ال ... وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول علمين:  احلديث رواية لكن : لسائلا

  ... أستمر أن أستطيع ال:  احلديث معىن يف استطيع ال اهللا رسول يا: 

 وجهم اخلطاب هذا أن املوضوع يرجع لكن صحيح تقولوا عم يلي هذا,  تقولوا عم يلي صح أخي يا : الشيخ

.  اخلطاب ذا خياطب يستطيع الذي فهل,  أستطيع ال احلديث يف بأنه تذكرنا عام أنت وهل,  معني لشخص

  ؟.  شيء يف ؟

  . خياطب ال : السائل

  . الناس عامة إىل موجها اخلطاب هذا يعين يصري فال طيب : الشيخ

  ؟.  له جيوز يستطيع ال الذي : السائل

 السياسة يف اهلامة األحاديث من عندي الواقع ويف,  أمحد اإلمام مسند يف حديث متاما يشبه هذا : الشيخ

,  نسيت أنا, ثالثة أو صالتني على إال معه وافقوا فما, اخلمس بالصلوات أمرهم, إليه جاءت قبيلة أنه الشرعية

   يعين اخلاطر عفو مكاشفة التقولوا القضية حمضر أنت هذا,  كويس ؟.  الثنتني تذكر أنت

 السياسة يعين لكن, مفروضة هي ما صلوات الثالث أن معىن مو,  صالتني يصلوا أم منهم لرسولا فقبل



  . عليه وافقوا ؟.  إيش,  ما أقل هؤالء منهم يقبل أنه الشرعية

 ملا,  احلاضر العصر من قريبة مروية لكنها.  ؟ ال إال و صحيحة أعلم اهللا,  تروى بقصة يذكرنا احلقيقة يف وهذا

 يعين,  العايل الباب إىل جاؤوا الروس بعض بأنه قيل,  زماا يعين آخر يف األتراك زمن يف العثمانية دولةال كانت

 من حنن لكن,  به واقتنعنا اإلسالم عن قرأنا حنن قالوا,  هناك واملفيت العلماء بكبار االتصال وطلبوا,  استنبول إىل

 الزم, جيوز ما املفيت, القصة عن بعيد أنا,  أخرى أشياء رواذك ورمبا,  اخلمر أنفسنا على حنرم جني أنه الصعب

 صحته من ومتثبت احلديث هذا على مطلع أنا وكنت صحيحة القصة هذه كانت إذا, األشياء هذه كل حترموا

 أن تعرفوا أن اآلن منكم نرضى حنن بس هلم أقول,  األمم تقابل كيف الشرعية السياسة يف فقه منه آخذ كنت

 اخلمر وتشربوا اخلمس الصلوات تصلوا تروحوا منكم نطلب اآلن فأنتم,  اخلنزير حلم وحيرم,  اخلمر رمحي اإلسالم

 لكن,  هذا اآلن نسمع كنا,  حرام اإلسالم يف هذا أن معتقدين وأنتم وتشربوه تأكلوه لكن اخلنزير حلم وتأكلوا

 قال كما,  الناس ختاطب أا الشرعية ةالسياس فهذه,  فخسروا كانوا كما كفار رجعوا عليهم األمر قطع ملا

  ." ورسوله اهللا يكذب أن أتريدون,  عقوهلم قدر على الناس كلموا" :  البخاري صحيح يف علي

  ؟.  واقع أمر على حنكي,  النص لفظ أعطنا.  ) أستطيع ال( :  احلديث يف أنه هذا بتذكرنا أنت فإذا

 الصلوات على حافظ( :  يل قال أن علمين فيما وكان ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول علمىن : السائل

:   قال ، عني أجزأ فعلته أنا إذا جامع بأمر فمرني ، أشغال فيها لي ساعات هذه إن:  فقلت ،  الخمس

  . ) غروبها قبل وصالة ، الشمس طلوع قبل صالة,  العصرين على حافظ

  . نعم أي : الشيخ

 العصرين على االقتصار جواز يوهم ألنه إشكال املنت ويف ، صحيح حلديثا هذا" :  لكم كالم هنا يف : السائل

 تركها على ال ، اجلماعة يف الصلوات بعض حضور ترك يف له رخص فكأنه ، اجلماعة على حيمل أن وميكن ،

  . " أعلم واهللا.  نفسه احلديث يف هو كما له شغل أجل من كان إمنا والرتخيص:  قلت أصال

  .حجر ابن للحافظ طبعا هو : الطالب

  ؟.  كيف : الشيخ

  .حجر ابن للحافظ األول الكالم : الطالب

  . كويس,  نعم أي, حجر ابن للحافظ : الشيخ

 أن الناس مجيع على وجيب,  الناس مجيع على تطبيقها جيب عامة أحكام الشرعية األحكام أنه أخي يا الشاهد

 يف يدان هو ألنه,  شايف,  تستطيع ال:  له تقول تقدر ما تأن,  أستطيع ال أنا يقول إنسان ملا لكن,  يلتزموها



 ليش,  شابا كان ولو قاعدا يصلي إنسان أشوف مل هال يعين,  القلب يف ما يعلم اهللا ألن اهللا من يدان,  هذا

 يقول هو ؟.  لك يقول ما خالف له تقول تستطيع هل,  تقدر ال,  قدران ين ما واهللا,  ؟ أخي قاعدا تصلي عم

 وال يسروا(  وإمنا,  الشدة هذه مبثل الناس جماة ميكن ال,  هذا ميكن ما,  تستطيع ال له تقول,  أستطيع ما لك

, وليلة يوم كل يف صلوات مخس فرض اهللا بأن الناس تأمر أن عليك فأنت, فهكذا ) تنفروا وال بلغوا, تعسروا

(( : تعاىل قال كما,  اجلماعة مع وإمنا حانوته يف بيته يف لوحده اإلنسان يصليها أن ليس صلوات اخلمس وهذه

  .  )) الراكعين مع واركعوا الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا

 لكن,  كذاب أنت تستطيع أنت له تقول تقدر ما,  بيستطيع ما,  الصبح لصالة أقوم أن أستطيع ما أنا واهللا

,  بتستطيع ما أخي يا ليه,  صادقا كان اإذ فعال بيستطيع ما اللي األسباب شو,  هنيهة معه متشي أن تستطيع

 يصلي ما أنه زوجها شكت جاءت اليت املرأة,  السلسلة بعض يف ذكرا واقعة قصة وهذه, ثقيل نومي أنا واهللا

,  وراءه الرسول بعث املهم,  اآلن ذاكرها أنا ما أخرى وأشياء يضرا يعين وأنه,  الشمس طلوع بعد إال الصبح

 " الفجر صالة بعد إال يقوموا يستطيعوا وما ثقيل نومهم املهم,  بيت أهل, بيت أهل نحن" :  جوابه فكان

 يقوم أنه على اإلنسان تساعد وسائل نشوف اآلن حنن لكن,  عليه شدد وال عليه أنكر ما السالم عليه فالرسول

, ننفيه أن نستطيع ال,  ثقيل نومي أنا واهللا لنا يقول إنسان فمثال,  استطاعته عدم يف دعواه من وخيفف نفسه

 فإذا,  الطريق عليه تشد أو ... أنت,  يف وما برتن الساعة يقول,  بتفيقك منبه الساعة استعمل له نقول

,  وسعها إال نفسا اهللا يكلف فال وإال,  املطلوب هو فهذا ويوقظه ينجحه الذي الطريق على تدله أنك استطعت

,  معني بصوت شيء أول تبدأ ... بتنبه اآلن منبهات يف له قلنا,  قينيفي ما واملنبه ثقيل نومي مثال بيقول هو

 أن يستطيع ال يعين مصروعا يكون أن إال ... بعد أظن ما,  هيك الصوت يشتد بعدين,  الصوت يشتد بعدين

  ... حياسبك بده الذي هو اهللا,  اهللا حسبك أخي يا ذلك مع,  يقوم

  ... أول معك حكيت ... حديث : الطالب

  . نصلي خلينا : شيخال

 منهم قبل الرسول.  " جهاد وال صدقة ال" :  قالوا, ليسلموا جاؤوا عندما ثقيف وفد إسالم قصة ... : الطالب

  . ) ويجاهدون سيتصدقون( :  قال,  إسالمهم

  . نعم أي : الشيخ

  ؟.  أظن فيما الصحيحة يف زيادة هذه ) أسلموا إذا( :  املسند يف زيادة توجد : الطالب

  . صحيحا فهما فهمها ممكن املعىن حيث من لكن,  أنا ذاكر أين ما واهللا : الشيخ



  ؟.  إسالمه يقبل مل أنه هذا يدل قد املعىن حيث من إذا هو : الطالب

  . فيه عليك أرد بدي الذي هذا,  ال : الشيخ

  ... : الطالب

  .)) قلوبكم في اإليمان يدخل ولما((  حقا أسلموا إذا : الشيخ

  . صحيح نعم : بالطال

 أسلموا إذا( :  قوله معىن هذا,  إميام قوي فإذا,  اإلميان مثل نعلم كما درجات أخي يا اإلسالم ألنه : الشيخ

  . أذن قم.  الرواية صحت إن )

  

 غري اآلن دولة بني,  وفارس الروم وهي,  األيام تلك يف دولة أكرب وقوا سطوا ترهب قائمة ... : الشيخ

 املنطق إيش,  اإلسالمي احلكم إقامة على ا يستعينوا أنه اإلسالميني بعض من وجيي,  وكافرة يةقو  مسلمة

 ومتشيهم ... تريد ؟.  اليوم يقولوا شو القوية الدولة القوية الدولة هلذه بينضموا ملا,  هال صار الذي وهذا! ؟.هذا

 دائما ألنه,  طبيعي غري هو مث,  شرعي غري أمر والأ هذا,  اإلسالم على الكافرة الدولة ميشي اللي من ركاا يف

 الدول مع التعاون ولذلك,  القوي على يسيطر الذي الضعيف مش,  الضعيف على يسيطر الذي هو القوي

 رأسها فتدخل الصياد ترى اليت النعامة مثال إال مثاهلا ما يعين هذه,  لإلسالم أعداء وهم اإلسالم خلدمة األخرى

,  جدا فظيعة مكابرة,  مكابرة هذه,  الصياد شايفة مو هي ألا شايفها مو الصياد ؟.  إيش عمبز ,  الرمال يف

  ... شيء ال ؟.  احللول وأنصاف,  هذه امللتوية السياسات من استفدنا شو,  الواقع نشوف عم ولذلك

  ؟.  اجلنائز أحكام يف احلديث صح قبورهم يف املؤمنني صالة أستاذي : السائل

  . نعم أي : الشيخ

  ؟.  القبور يف باألعمال تكليف يوجد أنه هذا يعين فهل : السائل

  ؟.  اجلنة يف تكليف يوجد هل : الشيخ

  . يوجد ال : السائل

  ؟.  اجلنة يف تسبيح فيه,  يوجد ال : الشيخ

  . فيه : السائل

  ؟.  هذه مثل هذه,  اجلنة يف تسبيح يف محد فيه : الشيخ

  ؟ وويالن رأي يف رأيكم : الطالب



  ؟.  وهو : الشيخ

  ... وبني األزيل التكليف بني ... يعين : السائل

  ... منه الغرض يعين أصال تكليفا يكون ال قد هذا : الطالب

  . وجل عز هللا شكر يعين هذا,  هذا تكليف مو ال : الشيخ

  ... يستمر الدنيا يف اعتاد كما : الطالب

  ... الصالة هذه كيفية نعلم ال ولكن : الطالب

   ... أنت شو,  تعرف ال الغيب أمور كل : الشيخ

  ؟.  األنبياء صالة وبني بينها فرق يف : السائل

  ؟.  إيش يف : الشيخ

  ؟.  نعلم ال وإال األنبياء صالة وبني بينها فرق يف : السائل

  .  أوىل باب من تلك,  ال طبعا ؟.  األنبياء صالة علمت هل,  نعلم ال : الشيخ

  

  ؟.  املدلسني مجيع أم فقط هو خيصص هل الصحايب غري عن يعين روايته يف البصري احلسن عنعنة : السائل

  .  خاصة ترمجة له واحد كل,  هو ال,  ال : الشيخ

  

  ؟.  يعين املطهر : السائل

   ؟.  يعين كحول فيه مطهر : الشيخ

  . نعم : السائل

  . ذا أنصحك وما أراه ما : الشيخ

  ... : السائل

  . يعين كلونيا,  كحول أعرف أنا : الشيخ

  ... من أقل فيها الكحول نسبة طيب : السائل

  ؟.  نسبتها إيش قد : الشيخ

  ... : الطالب

  . أعلم اهللا املئة يف ومثانني مخسة : السائل



  ؟.  وسبعني مخسة : الشيخ

  . املئة يف ومثانني مخسة : السائل

  ؟.  الكحول : الشيخ

  املئة يف عشر مخسة ... : السائل

  ؟.  الكحول املئة يف عشر مخسة : الشيخ

  ... : السائل

   يعين معقم ... : الشيخ

  

  

  ؟ ... حرام أو حالل هذا أن ملعرفة الفاصل احلد وين,  امدة اللحوم حكم أستاذي : السائل

 فهي همذبائح حتل الذين الناس ومن الشرعية الطريقة على ذحبت أا تعلم أن إما أوال دائما نقول حنن : الشيخ

  . يريبك ال ما إىل يريبك ما فدع هذا وال هذا ال تعلم ال أن وإما,  حرام فهي العكس تعلم أن وإما,  حالل

  ... صغرية كتيبة له التوجيري شيخي : السائل

  ؟.  مني : الشيخ

  . التوجيري : السائل

  . إيه التوجيري : الشيخ

 وقد منعها على الشرعي الدليل هو ما.  " كافر ذحبها لذيا أن نعلم اليت الكفار ذبائح حىت" :  يقول : السائل

  ؟.  منها يأكلون يعين الصحابة كان

  ؟.  أو الكتاب أهل بالكافر يعين ماذا : الشيخ

  . الكتاب أهل غري ال : السائل

  ؟.  هيك يعين هو : الشيخ

  . الكتاب أهل غري يعين ... ورومانيا بلغاريا يعين هو : السائل

  . هذا الكالم يقول جندي واحد معقول مش, الكالم هذا قولمع مش : الشيخ

  . رجل يا الردود صاحب ... : السائل

  . تقصد القطري هذا : الشيخ



  . نعم القطري : السائل

  . جاز له نسبت إن هذا : الشيخ

  ؟.  الكالم هذا يف شيخ يا رأيك شو : السائل

 يكفي ما هذا )) لكم حل الكتاب أوتوا الذين وطعام((  ؟ الدليل وايش,  مكابر كالم.  مكابر كالم : الشيخ

  ؟.  دليال

  ... الكتاب أهل غري طعام : السائل

 هذه تشمل كلها هذه,  عليه اهللا اسم يذكر مل وما,  اهللا لغري أهل ما أكل عن تنهى اليت اآليات بعدين : الشيخ

  . الذبائح

  ؟.  لنفسه ذحبها,  اهللا غري ا أراد وما ذحبها الكافر كان إذا : السائل

  ؟.  بالكافر تعين ماذا,  موقفك حتدد أن البد أنت بس : الشيخ

  . الكتاب أهل غري : السائل

  . جيوز ما : الشيخ

  . جيوز ما : السائل

  . الصالة إىل قوموا,  ياهللا : الشيخ

  

  والشمس بالغاشية اماما وصالته الشيخ قراءة


